


chłonnymi, gdyż w tym rejonie brak jest docelowej kanalizacji deszczowej, 

mającej możliwości odprowadzania wody do sieci miejskiej. 

Zdajemy sobie sprawę, że odwodnienie ulic poprzez budowę studni 

chłonnych nie daje zawsze spodziewanych efektów, szczególnie przy obfitych 

opadach atmosferycznych i przy mało przepuszczalnych gruntach oraz 

wysokim poziomie wód gruntowych, to jednak wszelkie odwodnienia są 

obliczane na podstawie miarodajnych opadów, a nie na tzw. „oberwania 

chmury" i nie załatwiają powstałych problemów. 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przyznawane Dzielnicy przez Radę 

m. st. Warszawy do dyspozycji, brak jest obecnie tych środków na wykonanie 

docelowej kanalizacji deszczowej w tym rejonie. 

Dlatego to w szczególnych wypadkach w miejsca zalanych ulic gminnych (na 

osobiste zgłoszenia mieszkańców) będą wysyłane na zlecenie Urzędu 

Dzielnicy beczkowozy w celu wypompowywania nadmiaru wód z ww. 

studzienek. 

2) Na terenie dworca Warszawa-Włochy (które stan zostało określony jako 

skandaliczny i urągający jakikolwiek standardom) sprzedawany jest alkohol w 

jednym z punktów handlowych. Zdaniem jednego z mieszkańców sprzedaż 

alkoholu tym miejscu nie powinna się odbywać ponieważ ma bardzo 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo na stacji. 

Ad 2) 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych regulują zapisy 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356). Zgodnie z art. 18 

ust.6 ustawy do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca zobowiązany 

jest dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu 

stanowiącego punkt sprzedaży, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, 

zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie 

zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz decyzję 

właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o 

którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia. 

Usytuowanie punktu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów 

alkoholowych, musi odpowiadać warunkom ustalonym przez Uchwałę nr 



LVI 11/1788/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. 

Organ zezwalający wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

m.st. Warszawy o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady 

m.st. Warszawy, o której mowa wyżej. Zatem w przypadku złożenia przez 

przedsiębiorcę wniosku wraz z kompletem dokumentów, spełniających 

wymogi formalno prawne oraz uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy, organ zezwalający 

nie ma podstaw prawnych do odmowy wydania zezwolenia. 

W obecnym stanie prawnym ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1356) w art. 18 ust. 10 pkt. 1 lit. a przewiduje możliwość cofnięcia 

zezwolenia w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad 

sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 

zastaw. Powodem cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

może stać się również powtarzające się w miejscu sprzedaży lub najbliższej 

okolicy zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów 

alkoholowych przez daną placówkę. Jednakże - z uwagi na możliwość jej 

znacznie częstszego występowania w przypadku detalicznej sprzedaży 

alkoholu (zwłaszcza przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży) -

ustawodawca starał się ją bardziej dookreślić. W świetle art. 18 ust. 10 pkt. 3 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Organ 

zezwalający cofa zezwolenie w przypadku powtarzającego się co najmniej 

dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, 

zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów 

alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie 

powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego". 

Organ zezwalający może cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w przypadku łącznego wystąpienia wskazanych powyżej 

przesłanek tj. zakłócenia porządku publicznego, powtarzające się, co najmniej 

dwukrotnie, w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, 

w związku z prowadzoną sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt 



sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych 

do ochrony porządku publicznego. Obowiązkiem organu zezwalającego jest 

ustalenie związku przyczynowego między zakłóceniami porządku a sprzedażą 

alkoholu w konkretnej placówce handlowej. Brak takiego związku wyklucza 

możliwość cofnięcia zezwolenia z powodu zakłócania porządku publicznego. 

Do ochrony porządku publicznego powołane zostały inne organy (Straż 

Miejska, Policja), gdyż tej materii dotyczą inne przepisy powszechnie 

obowiązujące (Kodeks Wykroczeń) oraz przepisy porządkowe wydane przez 

organy gminy na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

Dodatkowo w przypadku terenów należących do Polskich Kolei Państwowych 

dbałością o estetykę, czystość i porządek na dworcach i stacjach kolejowych, 

zajmują się właściwe służby porządkowe kolei. 

Należy podkreślić, że dla organu zezwalającego, podstawą wszczęcia 

postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są 

podejmowane przez Straż Miejską i Policję interwencje związane ze 

sprzedażą napojów alkoholowych w konkretnej placówce handlowej. 

3) Kilka osób wyraziło swoje oburzenie ilością drzew wyciętych na terenie Forty 

V Włochy. Mieszkańcy są zaniepokojeni ilość wycinanych w dzielnicy drzew. 

Ad 3) 

Drzewa i krzewy na terenie Fortu V Włochy są wycinane podstawie decyzji 

Stołecznego Konserwatora Zabytków (SKZ) nr 171 Z/13 z dnia 22 marca 

2013r. Niniejsza decyzja pozwala na wycięcie 207 drzew i krzewów na dwa 

drzewa SKZ odmówił zgody na wycinkę a na 33 drzewa i krzewy SKZ umorzył 

postępowanie ze względu na ich wiek (poniżej 10 lat). Z tej decyzji wycięto 

dotychczas: 141 drzew i grupy krzewów oraz 32 drzewa i grupy krzewów w 

wieku do 10 lat nie wymagające uzyskania decyzji. 

Drzewa i krzewy były wycinane stopniowo zgodnie z postępem prac. W 

pierwszej kolejności (przełom czerwca i lipca 2013r.) zostały wycięte te, 

kolidujące z I etapem inwestycji około 30-40 sztuk (w rejonie dawnych 

obiektów firmy ANTRONIC) następnie w październiku i listopadzie pozostałe, 

kolidujące z II etapem inwestycji (w rejonie ulicy Dojazdowej i cmentarza 

ursusowskiego). 

W następnych etapach remontu wały Fortu zostaną obsiane trawą, a 

miejscami będą również obsadzone nowymi krzewami. 



4) Odnośnie alei lipowej wzdłuż ul. Chrościckiego zwrócono uwagę na 

niemożność zdobycia informacji, która jednostka miejska za te działania 

odpowiada. Mieszkanka próbowała skontaktować się z odpowiednimi 

służbami, ale ciągle była odsyłana do kogoś innego. 

Ad 4) 

Ulica Chrościckiego wraz z szerokim pasem zieleni i szpalerem lip jest w 

administracji Zarządu Dróg Miejskich. W związku z tym za zieleń w liniach 

rozgraniczających tej ulicy odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. Ta 

jednostka podejmuje prace w zakresie pielęgnacji drzewostanu, zieleni niskiej, 

utrzymania czystości i ponosi wszelkie koszty wykonania tych prac i to właśnie 

z nimi należy się kontaktować w tej sprawie. 

5) Zapytano dlaczego chodnik biegnący wzdłuż Fortu V Włochy jest niszczony 

skoro został zbudowany kilka lat temu i jest w dobrym stanie. 

Ad 5) 

Chodnik wzdłuż ogrodzenia cmentarza ursusowskiego na terenie Fortu V 

Włochy został wykonany w 2009 roku, czyli przed wpisaniem tego obiektu do 

rejestru zabytków. Obecnie wykonywane prace są na podstawie 

zatwierdzonego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków projektu. Zgodnie 

z zaleceniami konserwatora odtwarzane są historyczne profile fosy i wału 

fortu. W związku z tym przebieg chodnika musi uwzględnić nowe 

ukształtowanie terenu w stosunku do geometrii jego trasy jak też do 

historycznych rzędnych wysokościowych. Obecnie wykonywany chodnik 

będzie miał korzystniejsze dla mieszkańców połączenie cmentarzem 

ursusowskim eliminujące niewygodny zjazd. 

6) Zwrócono uwagę na „skandaliczny wygląd" skrzyżowania ulic: Ryżowej, 

Kleszczowej i Chrobrego. Wśród najgorszych cech tego miejsca wymieniono 

chaos architektoniczny oraz duże nagromadzenie reklam. 

Ad 6) 

Z uwagi na status ulic Ryżowej, Kleszczowej i Chrobrego (drogi publiczne 

powiatowe) sprawa „skandalicznego wyglądu" skrzyżowania tych ulic została 

przekazana do ich zarządcy, tj. ZDM- ul. Chmielna 120. 



7) Zapytano o możliwość zmiany organizacji ruchu na ul. Krańcowej np. 

zmniejszenie dopuszczalnej prędkości. Obecnie jest to dla wielu osób ulica 

przelotowa co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. 

Ad 7) 

Ulica Krańcowa na ode. ul. Popularna - ul. Kleszczowa posiada na dzień 

dzisiejszy progi zwalniające i ograniczenie prędkości do 30 km/h (tzw. strefa). 

W przypadku niestosowania się użytkowników do ustalonych ograniczeń, 

jedynym na dzień dzisiejszy, sposobem zminimalizowania istniejącego 

problemu jest interwencja mieszkańców do Straży Miejskiej lub Policji jako 

jednostek odpowiedzialnych do egzekwowania obowiązujących przepisów 

ruchu drogowego w Warszawie. 

8) Zasugerowano by ul. Czereśniowa przestała być ulica ślepą , co przyczyniłoby 

się do udrożnienia ruchu samochodowego. 

Ad 8) 

Likwidacja braku połączenia ul. Czereśniowej z ul. Kleszczową, na dzień 

dzisiejszy jest niemożliwa z uwagi na obowiązujący tu Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, sankcjonujący takie rozwiązanie i określający powiązanie tej 

ulicy tylko z ulicą Popularną. 

9) Kilkakrotnie powróciła kwestia słabego oświetlenia ulic. Zdaniem mieszkańców 

we Włochach po zmroku jest bardzo ciemno. Słaba widoczność zmniejsza 

szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a także ma niekorzystny wpływ na 

wizerunek dzielnicy. 

Ad 9) 

Z uwagi na to, że oświetlenie uliczne na wszystkich ulicach publicznych m. st. 

Warszawy jest zarządzane przez służby ZDM, sprawę słabego oświetlenia ulic 

Urząd przekazał do ZDM w celu podjęcia działań w zakresie poprawy 

widoczności, a co za tym idzie bezpieczeństwa na ulicach miasta. 

10) Mieszkaniec zasugerował możliwość przewłaszczenia przez Urząd Dzielnicy 

terenu dworca Warszawa-Włochy i prosił by sprawdzić czy jest to prawnie 

możliwe. 



Ad 10) 

Prawa do terenu, na którym znajduje się dworzec Warszawa - Włochy 

przysługują spółce akcyjnej Polskie Koleje Państwowe. Obecnie obowiązujące 

przepisy przewidują, w szczególnych przypadkach, że Spółka może 

przekazać, nieodpłatnie, gminom nieruchomości. Jednak należy zaznaczyć, 

że jest to uwarunkowane strategią działania jaką Spółka przyjmuje w stosunku 

do konkretnych nieruchomości. Miastu stołecznemu Warszawa nie 

przysługują w tym zakresie żadne władcze działania. 

Władze Dzielnicy Włochy, dostrzegając potrzebę rewitalizacji dworca oraz 

terenów wokół, podjęły rozmowy z przedstawicielami spółki PKP mające na 

celu zagospodarowanie dworca oraz terenów przydworcowych, z 

uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. 

11)Zgłoszono, że chodnik przy ulicach Dźwigowej i Globusowej - niedaleko 

żłobka, jest w takim stanie, że nie nadaje się do użytkowania i wymaga 

szybkiej naprawy. 

Ad 11) 

Sprawa stanu chodnika na ul. Dźwigowej i Globusowej została przekazana 

zarządcy tych ulic tj. do ZDM. 

12)Apelowano by jak najszybciej rozpoczęły się prace na MPZP dla Nowych 

Włoch. 

Ad 12) 

Sprawa przyspieszenia prac nad MPZP dla Nowych Włoch została 

przekazana odpowiednim służbom miejskim zajmującym się tego rodzaju 

pracami tj. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. 

Warszawy. 
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